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Financial entitlements for care leavers

دا واړه په حقله دې د
روپو ،روپو ،روپو
ستاسې د محليي واک له اړخه مرسته
ستاسې د محليي واک فرض دي چي
تاسي ته الندينۍ مالي مرسته درکړي
کله چي د  18کالو شۍ:
د خيال ساتنه پريښودو ګرانټ ( د کور
تخصيصيه جوړول) ۔ خپل د اوسيدو
ځاي په ضروري شيانو برابرولو
لپاره۔ د دولت الرښودنه وائي چي دا
بايد کم نه کم  £ 2,000وي۔
 19-16وظيفه۔  19-16پوري عمر
ياست؟ په تعليم کې ياست؟ تاسې هر اکادمي کال د خپل
پوهنځي نه  £ 1,200تر السه کوالي شۍ۔

د اعلي تعليم وظيفه ۔۔ په اعلي تعليم کې ياست؟
تاسې يو ځل د  £ 2,000د اغستو وړ ګڼل کيږۍ
چي په عامه توګه ستاسې د کورس په دوران
کې په برخو کې ادا کيږي۔
د اعلي تعليم لپاره د چټيانو د اوسيدو ځاي ۔۔۔
تاسې د اوسيدو لپاره بايد بل خوا الړ شۍ يا به
خپله کرا پخپله ادا کوۍ۔
د تعليم ،روزګار او تربيت په خرچه کې
مرسته ۔۔ ټول محليي واکمند بايد د خيال ساتنه
پريښودونکو لپاره يوه مالي پاليسي ولري او ستاسې د
الر تدبير بايد دا پريکړه اوکړي چي تاسې څه رنګه
مرستې ته اړتيا لرۍ۔

ګټې
ډير عوامل اثر کوي چي تاسې د کومو ګټو غوښتل
کوالي شۍ او د هغه مقدار چي تاسې به يي تر
السه کوۍ۔ د ګټي شميرونکي ښي طريقي دي چي
دا معلومه کړي چي تاسې د څه شي تر السه کولو
وړ ياست۔۔ ټول سخت محنت هغوي کوي! اوګورۍ
 turn2us.org.ukاو entitledto.co.uk۔
تاسې ته د دندې مرکز ته دا وئيل نه دي پکار
چي تاسې خيال ساتنه پريښودونکي ياست ،خو
که چري داسي وکړۍ نو هغوي بايد ستاسې زياته
مرسته وکړي۔
په کال  2017کې به يونيورسل کريډيټ په يو ځل د
ادا کولو سره د ځانګړو ګټو ځاي ونيسي کوم چي
ستاسې مالي خير خيګړو ته پام کوي۔
ځانګړي اوسيدونکي ځوانانو لپاره دري عامي ګټې
دي:
❍ د روزګار لټونکو تخصيصيه ۔۔۔ که عمر مو د
 24-18پوري وي ،او په پوره وخت تعليم کې نه
ياست ،په فعاليت کار لټوۍ /موجود ياست يا په
هفته کې د  16ګهنټو نه کم کار کوۍ نو تاسې په
هفته کې  £ 57.90تر السه کوالي شۍ۔*
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❍ د آمدن مرسته ۔۔ که عمر مو د  19-16پوري وي،
او په پوره وخت تعليم کې ياست او يا والدين
ياست ،د والدين يا مهاجر سره نه اوسيږۍ نو تاسې
 £ 73.10( £ 57.90که چري والدين ياست)** تر
السه کوالي شۍ۔ خيال ساتنه پريښودونکي د21
کالو پورې د آمدن مرسته تر السه کوالي شي
که چري ستاسي دعوه د  19کلن کيدو نه وړاندې
شوې وي او تاسې وس هم په تعليم کې ياست۔
❍ د اوسيدو ګټه ۔۔ که تاسې د کورنۍ نه لري اوسيږۍ
او آمدن مو کم وي او بچول مو د  £ 16,000نه
کم وي نو تاسې په خپله کرا کې مرسته اغيستې
شۍ۔ هغه خلک چي د دې وړ نه دي پکې د اي يو
اوسيدنکي  ،پناه غوښتونکي بغير د چهټي نه پاتي
کيدونکي او د پوره وخت محصلين ( تر څو چي
مو بچي نه وي) شمول کوي۔ رنګا رنګ نرخونه
تطبيقول کيږي چي ستاسې د استوګنې په ځاي اړه
لري۔ خيال ساتنه پريښودونکې چي د اوسيدو د
ګټي وړ وي به خامخه د  22کالو عمره پورې د
يوې پوره کوټې د کرا قيمت وړ وي۔
که چرې تاسې ګټي اخلۍ او زياتې ګټې ته اړتيا لرۍ
نو د بودجې د قرض لپاره غوښتل کوالي شۍ۔ دا د
سود نه بغير ده خو بيرته ادا کول به ستاسې د ګټو نه
کيږي۔ د نورو معلوماتو لپارهhttps://www.gov. :
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دا د حقائقو پاڼه تاسې
ته د هغه مالي مرستې
په حقله وائي چي
تاسي يي وړتوب لرۍ
او هغه مالي منابع
چي تاسې يي غوښتنه
کوالي شۍ۔ د نور
معلوماتو يا نصيحت
لپاره د خيال ساتنې د
نصيحت په شميره 020
 2033 023اړيکې
ونيسۍ ( په دفتري
ورځو سحر 10:30
نه ماسپخين 3:00بجو
پورې) يا بريښنليک
وليږۍ په @advice
Becomecharity.
org.uk

Care
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2033
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ګرانټونه
ځنې تنظيمونه د اړتياوي لرونکو ځوانانو او
خيال ساتنه پريښودونکو مرسته په ګرانټونو
ورکولو سره کوي۔ د غوښتنې نه وړاندې د
پوره وړتوب تفصيل لپاره ويب پاڼه په ارام
سره اوګورۍ ۔۔ په عامه توګه ګرانټونه په
هغه صورت ورکول کيږي کله چي تاسې
نور واړه اختيارونه ازميلي وي۔
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Care
ADVICE LINE
FREEPHONE

د خيال ساتنه پريښودونکو مؤسسه خيال
ساتنه پريښودونکو ته چي عمر يې 18-29
کالو پوري وي د  £ 400پورې ګرانټونه
ورکوي د شيانو لپاره لکه د کورسامان،
د ناڅاپي پيښو د اوسيدو خرچه ،د تعليم
خرچه ،طبي اړتياوي ،تربيت او دندې
لپاره۔

0800 023
2033

www.thecareleaversfoundation.org

کيپسټون د خيال ساتنه پريښودونکو
ټرسټ د  25-17کالو پورې خيال ساتنه
پريښودونکو ته د  £ 300نه د £ 400
پورې ګرانټونه ورکوي د تعليمي کورسونو
او اوزارو (په شمول د سفر)  ،د ګاړي
چلولو سبقونو /ازمايښتونو او کور د سامان
لپاره۔
www.capstonecareleaverstrust.org

بټل يوکې ټرسټ  20-16کالو پورې نااشنا شوي
ځوانانو ته د  £ 2,000پورې ګرانټونه ورکوي د
تعليمي مرستې ،روزګاراو تربيت ،کور برابرولو
او خپل بدني او ذهني روغتيا لپاره۔ عريضې به د
ځوانانو لپاره مجسمي يا رضاکار تنظيمونه کوې۔

www.buttleUK.org

سپارک مؤسسه د  25کالو عمر پورې خيال ساتنه
پريښودونکو ته د کور برابرولو ،تعليم/روزګار،
مهارتونو او دلچسپيانو لپاره د  £ 600پورې ګرانټس
ورکوي۔ sparkfoundation.org.uk
الورينس اټويل مؤسسه د  26-16پورې ځوانانو ته
د  100£او  £ 1,500تر منځه ګرانټس ورکوي چې
په خاصۀ توګه د تربيت په کورسونو ،چي پکې د
اوزارو اغستل شمول کوي ،د کورسونو په دوران کې
د اوسيدو خرچه او د ټيوشن فيس ،داخله يا ازمايښتونو
کې مرسته کول دي۔

( Turn2Usټرن ۲اس) د ګرانټس لټولو يو ټول لري۔
د هغه ګرانټس لپاره چي تاسو يې غوښتنه کوالي شۍ،
خپل پوست کوډ داخل کړۍ په www.turn2us.org.uk
د بلونو په ادا کولو کې فکر مند ياست؟ بعضې
غټ ورکوونکي د قرض نه د خالصي فنډونه
لري۔ اوګورۍ چي کومي کمپنيانې په دې کې
حصه اخلي او څه رنګه غوښتنه وکړۍ په:

www.charisgrants.com/application-forms

مهرباني وکړۍ نوټ کړۍ :دا معلومات بايد د
الرښوونې لپاره استعمال شي او د انګليسي قوانينو
سره موافق دي۔

* د مالي کال  18/2017لپاره
صحي کړئ ۔۔ د پوره وړوالي
لپاره اوګورئ
https://www.gov.uk/
jobseekers-allowance/
what-youll-get

www.theskinnerscompany.org.uk/grants-andtrusts/lawrence-atwells-charity

دي پرينسز ټرسټ د 25-17پورې هغه ځوانانو ته
ګرانټس ورکوي چي د  16ګهنټو نه کم کار کوي يا په
تعليم کې وي په هفته کې د  14ګهنټو نه کم ،چي په
کار لګيدو ،تعليم يا تربيت کې مرسته وکړي؛ د خپل
روزګار شروع کولو لپاره هم قرضې ورکول کيږې۔

** د مالي کال  18/2017لپاره
صحي کړئ ۔۔ د پوره وړوالي
لپاره اوګورئ
https://www.gov.
uk/income-support/
overview

www.princes-trust.org.uk
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د کوچنيانو په خذمتونو کې د
چا څه دنده ده۔۔ هغه خلکو
ته الرښودنه کوم چي به
تاسې د کوچنيانو په خذمتونو
کې بيامومۍ که چرې تاسې
د ساتنې الندې يا ساتنه
پريښودونکي ياست۔ د وظيفو
سرليک د مشورې مجلس تر
مينځه جدا کيدلې شي ولې
دوي به يو رنګ کار کوي۔

د ډلې منتظم

هغوي څه کار کوي :هغوي دا پريکړه کوي چي
ستاسې ټولنيز کارکوونکې يا پي اې څوک دې او
دا يقينې جوړوي چي دوي په مشوره ورکولو او
پريکړې خوښولو کې يو ښه کار کوي۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي:هغوي په غونډو
کې شمول کوي چرته چي د مهم شيانو په حقله
خبري اترې کيږې۔ کله کله ستاسې سوچ هغوي ته
د رسولو په سبب کارونه په ښه ډول کيدل يقيني
جوړيږي۔

قانون پوه /د کوچنيانو د
حقونو افسر

فرق څه دې :که تاسې د خيال ساتنې الندې ياست
نو تاسې قانونې طور د يو قانون پوه حق لرۍ۔
قانون پوه په عامه توګه د ځانګړي تنظيمونو لپاره
کار کوي ولې د کوچنيانو د حقونو افسران د د
مشوري د مجلس لپاره کار کوي۔ خو د هغوي
کړنې يو رنګ وي۔
هغوي څه رنګه کار کوي :هغوي بايد دا يقيني
کړې چي ستاسې آواز واوريدلې شي ،تاسې ته غوږ
ونيسي ،په ګيله کولو کې ستاسې مرسته وکړي او
دا اوګوري چي تاسې ته خپل حق ترالسه کيږي او
دا چي تاسې خپل حقونه اوپيژنۍ او په مهمو غونډو
کې ستاسې مرسته وکړي۔

@BecomeCharity
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ټولنيز کار کوونکې

هغوي څه کار کوي :تاسې په خيال ساتنه کې ياست؟
بيا به تاسې يو ټولنيز کارکوونکې تر السه کړۍ۔
هغوي به ستاسې د خيال ساتنې پريکړې کوي
او ستاسې د خيال ساتنې تدبير برابروي۔ هغوي به
ستاسې سره په قاعده په اړيکو کې وي او تاسې سره
به کم نه کم په هرو  ۶هفتو کې يو وار مالقات کوي۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي :هغوي بايد تاسو ته
غوږ ونيسي او ستاسې خواهشات او هيلې ستاسې د
خيال ساتنې په تدبير کې ګډ کړي۔ هغوي لره پکار
دي چي د پريکړو څرګندونه وکړي او دا يقيني کړي
چي ستاسې ږغ واوريدلې شي۔ تاسې ته تل د خپل
ټولنيز کار کوونکو د اړيکو تفصيل لرل پکار دي!

دا د ځوانانو لپاره د حقائقو د
ويړيا پاڼو له اړخه دي چي په
خيال ساتنه کې تجربه لري۔
کوم چي  Becomeجوړ کړي
دي۔ (www.becomecharity.
)org.uk۔ د مشورواو مرستې
يا ستاسې د حقونو په حقله د
معلوماتو لپاره د کئير ايډوائس
الئن په شميره 023 0800
( 2033د دفتري ورځو سحر
د  10:30نه تر ماسپخين 3:00
بجو پوري) اړيکې اوکړۍ يا
بريښنليک اوکړۍ په @advice
becomecharity.org.uk

ځانګړې مشوره کوونکې
(پي اې)

هغوي څه کار کوي :آيا تاسو د  ۶۱کالو نه زيات
يا خيال ساتنه پريښودونکې ياست؟ تاسو به يو پي
اې لرۍ۔ هغوي به ستاسې د خيال ساتنې د تګ الر
ذمه اخلي او ستاسې د الر د تدبير کتنه به د 12
کالو (يا ډير عمر پوري که چري تاسې په تعليم يا
تربيت کې ياست) عمر پورې سر ته رسوي۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي :هغوي لره په قاعده
توګه اړيکې کول پکار دي چي ستاسي په تعليم کې
د داخليدو ،تربيت او دنده تر السه کولو کې مرسته
وکړي۔ هغوي په نورو شيانو لکه اوسيدو ،روپو،
روغتيا او خير ښيګړه کې نصيحت کوي چي دا
يقيني کړي چي تاسې ځانګړي ژوند کولو ته تيار
ياست۔
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د کوچنيانو د خذمتونو مدير
(ډي سي ايس)

هغوي څه کار کوي :هغوي د کوچنيانو د خذمتونو
مسؤل دي۔ ډي سي ايس به خامخه دا يقيني جوړوي
چي خذمتونه په ښه ډول ورکړې کيږي ،چي
تاسې په حفاظت کې اوساتي او دا يقيني کړي چي
ښوونځې د لوړ معيار دې۔

Care
ADVICE LINE

هغوي څه رنګه مرسته کوي :کيدې شي تاسي
چري هم ډي سي ايس ونه وينئ خو دا د هغوي
کار دې چي ستاسې د مشورې مجلس تاسې ته ښه
نه ښه امکاني خذمتونه وړاندې کړي

FREEPHONE

0800 023
2033

برخه اخيستونکې افسر

هغوي څه کار کوي :هغوي د کوچنيانو د خذمتونو
د مشوري مجلس سره جوښت کار کوي چې دا
يقيني کړي چي په خذمتونو د ځوانانو فکرونه
واوريدل شي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوالي شي؟ هغوي اکثر د
لوبو ټوقو کړنې ترتيبوي او د تربيت او خيال ساتني
الندې نورو ځوانانو سره د يو ځاي کيدو موقعې
وړاندي کوي۔ که تاسې ته څه ستونزه وي نو هغوي
تاسې ته د صحي کس سره د خبرې کولو لپاره په
لټولو کې مرسته کوالي شي۔

ځانګړې کتونکي ( آئي وي)

هغوي څه کار کوي :آئي ويز هغه رضاکار وي
کوم چي د مشوري مجلسونو سره په تړون کې نه
وي کوم چي د خيال ساتنې الندي کوچنيانو سره
ملګرتيا جوړوي او د هغوي مرسته کوي۔ ( د يو
مشاور په رنګه)۔ که تاسي په خيال ساتنه کې ياست
نو قانون وايي چي تاسې ته به د د يو آئي وي لرلو
موقع خامخه درکول کيږي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوي :دا به هغه کس وي
د چا سره چي خبرې کيدلې شي ،چي مشوري
ورکوي ،ستاسې مرسته کوي او يو ملګرې وي!

ټاکلې شوي نرس

هغوي څه کار کوي :که تاسې په خيال ساتنه کې
ياست نو تاسې لره هر کال د روغتيا ازمايښت کول
پکار دي ( د  ۵کالو نه کم کوچنيانو لپاره په کال
کې دوه وارې) چي کتنه به يې ټاکلې شوې نرس
کوي۔ هغوي به ستاسې د تولنيز کار کوونکي سره
کار کوي چي دا يقيني کړې چي ستاسې د روغتيا
احتياجونه پوره شوي دي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوي :هغوي هغه ستونزي
پيژني کومو سره چي د خيال ساتنې الندې کوچنيان
مخ وي او د دې فکر سره هغوي ته مرسته او
مشورې ورکوي۔

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

2

FACTSHEET

د آزادانه کتنې افسر
(آئي آر او)

هغوي څه کار کوي :که چري تاسې په خيال ساتنه
کې ياست نو تاسې بايد يو آئي آر او ولرۍ۔ هغوي
به ستاسې د خيال ساتنې د تدبير دټولنو مشري
کوي او دا به يقيني جوړوي چي په کړې شوي
پريکړو عمل شوې دې۔ که چري ستاسې په خيال
ساتنه کې خويندې وروڼه وي هغوي هم بايد ستاسو
په رنګ يو آئي آر او ولري۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي:هغوي به دا يقيني
جوړوي چي ستاسې په حقله پريکړې ستاسې په ښه
فائده کې وي ،تاسې ته غوږ ونيسي او دا يقيني کړي
چي ستاسې سوچ اوريدلې کيږي۔ هغوي به تاسې ته دا
هم اووايئ چي تاسې به څه رنګه ګيله کوۍ او دا تګ
ودو به کوې چي تاسې ته د ترالسه کيدونکې خذمتونو
په حقله هر رقم ناموافقې تر منځه يوسي۔ هغوي به
ستاسې د حقونو لپاره ودريږي۔

د حقيقي ښوونځي سر معلم او
ټاکلې شوې معلم

هغوي څه کار کوي :هغوي به دا کتنه کوي چي
ستاسې ښوونځې /پوهنځې ستاسې ستونزې
اوپيژني کومې چي ستاسې په تعليم اثر کوالي شي
او دا ريکارډ ساتي چي تاسي او د خيال ساتنې
الندې نور کوچنيان څه رنګ کار کوۍ۔ هغوي به
ستاسې د ځانګړي تعليمي تګ الر (پي اي پي) ذمه
وار وي کوم چي ستاسې د خپلو لياقتونو په پوره
کولو کې مرسته کوي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوي :هغوي به ستاسې
د ښوونځي /پوهنځي د اړتيا په پوره کولو کې
ستاسې مرسته کو ي ،او دا کتنه کوي چي تاسې د
ذده کړې د مقصدونو په ايښودلو کې مشغول ياست
او که چري تاسې کورسونه بدلوۍ نو چي بدلون په
آسان طرز وي۔

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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د الر تدبير څه دې او دا ولې مهم دې؟
هر يو د خيال ساتنې الندې کوچني
به خامخه يو د الر تدبير لري چي په
عامه توګه ستاسې د شپاړسمې کيلزې
نه شروع کيږي۔ دا قانون دې!*
ستاسو د الر تدبير وائي چي څه رنګ
به ستاسې د مشورې مجلس ستاسې په
ځانګړي اوسيدو کې مرسته کوي۔ دا
ستاسې ،د مشورې د مجلس او ستاسې
په ژوند کې د نورو مهمو کسبيانو تر
منځه يوتړون دې۔

PATHWAY TO
SUCCESS
PASHTO
TRANSLATION

د حقيقتونو دا پاڼه به ستاسې د
تګ الر د تدبير نه د ډيرې ګټې
په اغستو کې مرسته وکړي۔
دا يواځي يوه بله بې خونده
فورمه نه ده چي ستاسې
ټولنيز کارکوونکې يې ډکوي۔
دا واقعي يو مهم دستاويز دې
کوم چي دا سموي چي تاسې
څه کول غواړۍ ،تاسې کومې
مرستې ته اړتيا لرۍ او څه
رنګه به د مشورې مجلس
ستاسې مرسته وکړي۔

د ټولو نه مهم ،دا تاسې ته يوه موقع
وړاندې کوي چي خپلې هيلې او
احساسات تر السه کړۍ کوم چي
ليکل شوي دي لکه څه رنګ چي به
ستاسې تدبير ستاسې سوچ قبلوي۔

کله چي خپله د تګ الر تدبير جوړوئ نو ياد ساتئ:
❍ د هرڅه په حقله چي هم تاسې غمجن ياست هغه
ښکاره کړۍ۔

❍ ساتونکې ،معلمان ،د روغتيا خذمتونه ،آئي آر او
اوقانون پوه ( خو ستاسې د خبريدو نه بغير)۔

❍ تل يو ‘بي تدبير‘ هم پکار دې د هغه وخت لپاره که
چري معامالت د توقع مطابق نه وي۔

❍ ستاسې د آخري کال د الر تدبير بايد هغه مرسته
باندې نظر اوکړي کوم چي تاسې د ځانګړي
ژوند په وخت تر السه کوالي شۍ۔ يو ښه د الر
تدبير بايد اووايي چي ستاسې د مرستې لپاره
څوک دې ،هغوي څه کوالي شي او تاسې د
هغوي سره څه رنګه پيوست کيدې شۍ۔

❍ د خپل ايس ډبليو /پي اې سره ناموافقيت بايد په
احتياط سره يادګيرنه وکړې شي چي د هر کس
فکر ښکاره وي۔
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❍ د نورو خلکو نه هم بايد ستاسې د تدبير په حقله
پوښتنه وشي لکه ستاسې کورنۍ ،رضاعي خيال

دا د ځوانانو لپاره د حقائقو د
ويړيا پاڼو له اړخه دي چي
په خيال ساتنه کې تجربه
لري۔ کوم چي Become
وړاندې کړي دي۔ (www.
)becomecharity.org.uk
د مشورواو مرستې لپاره يا
ستاسې د حقونو په حقله
معلوماتو لپاره د کئير ايډوائس
الئن په شميره 023 0800
( 2033د دفتري ورځو سحر
د  10:30نه تر ماسپخين 3:00
بجو پوري) اړيکې اوکړۍ يا
بريښنليک اوکړۍ په @advice
becomecharity.org.uk

بيا کتنې
ستاسې د الر تدبير بايد هر شپږ مياشتې وروسته بيا
کتنه وشي ولې تاسې د دې د بيا کتنې څه وخت هم
غوښتنه کوالي شۍ۔ که چرې ستاسې په ژوند کې
لوي بدلون وي نو بايد يوه بيا کتنه وشي ځکه چي
ستاسې تدبير بايد هغه څه څرګندوي څه چي وس
کيږي۔
کله چي ستاسې د الر د تدبير بيا کتنه وشي نو تاسې
او ستاسې ټولنيز کار کوونکې /پي اې بايد دا السليک
کړي او تاسې بايد د دې يو نقل ترالسه کړۍ۔ دا
خوندې کيږدۍ او په قاعده يې ګورۍ چي دا يقيني
کړۍ چي هر کس ددي په سمون کې دې!

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

مه هيروۍ:
❍ چي دا ستاسې د ژوند په حقله دې
❍ تاسې به د دې په پوره کولو کې خامخه
مشغول ياست

Care

ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

❍ دا بايد اووائي چي ستاسې د مشورې
مجلس به څه رنګه ستاسې مرسته کوي۔
❍ تاسې بايد تل د دې يو نقل ولرۍ

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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زما د الر تدبير بايد څه راګير کړي؟
روغتيا ۔۔۔ که چري تاسې
ته د روغتيا ستونزې وي نو
ستاسې د الر تدبير بايد اووائي
چي څه رنګ به د مشورې
مجلس د دې په هوارولو کې
مرسته وکړي۔ دا يواځي د
ستونزو لپاره نه ده :دوي
بايد دا وينا هم وکړي چي د
مشورې مجلس به ستاسې د
روغ جوړ ژوند په تيرولو کې
څه رنګه مرسته کوي ( د مثال
په توګه د جيم دغړي جوړيدو
کې ستاسې مرسته کول)۔

3
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تعليم ،تربيت او روزګار ۔۔۔
ستاسي تدبير بايد دا يقيني کړي
چي تاسې هر هغه شې ولرئ
کوم چي ستاسې د کاميابئ
لپاره پکار دې او د خپل ژوند
د مقصد تر السه کولو لپاره په
الره سم ياست۔ په دې کې د
ترالسه کولو لپاره ښکاره هدف
شمول کوي او څه رنګه به د
مشورې مجلس ستاسې مرسته
کوي چي پکې مالي مرسته هم
شمول کوي ( د مطالعې لپاره
ليپ ټاپ ته اړتيا لرۍ۔۔۔؟ دغه
دلته اووائۍ !)۔

تاسې څنګه احساسوۍ

۔۔۔ تاسې د خپل ځان په حقله
څنګه احساسوۍ؟ تاسې د نورو
خلکو سره څنګه معامله کوۍ؟
آيا داسې څه شته چي هغه
مرستيال کيدې شي؟ خپل ټولنيز کار کوونکي /پي اې
خبر کړۍ چي هغوي د دې تعقيبول وکړي۔
کورنۍ او ټولنيز جال ۔۔۔ آيا تاسې د خپلې کورنۍ
سره ښۀ تعلق ساتئ؟ آيا تاسې ته خلق راغلې کله چي
تاسې د مرستې لپاره بللې دي؟ ستاسې تدبير بايد دا
اووائي چي څه رنګ به د مشورې مجلس ستاسې د
ښۀ ټولنيز او کورني تعلق جوړولو کې مرسته وکړي۔
که چرې تاسې د خپلې کورنۍ سره د اړيکې کولو په
حقله غمجن ياست نو دلته اووائي!
پيژندګلو ۔۔۔ دا د هغه څه په حقله دي کوم چي
تاسې ۔۔۔ تاسې جوړوي!! د خپل تير ژوند په حقله
سوالونو ،په ژبه کې مرسته ،مذهب ،فرقه او جنسي
معارفي کيدو کې او دا يقيني جوړولو کې چي تاسې د
پيژندګلو صحي سندونه لرئ او څه رنګ خپلو دوسيو
ته رسيدل کوئ ،کې ستاسې د مشورې مجلس بايد
ستاسې مرسته وکړي۔

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

ستاسې عملي مهارتونه ۔۔۔ دا بايد دي خبري ته
خيال وکړي چي تاسې د يو بالغ په توګه ژوند تيرولو
ته څومره تيار ياست۔ د ځانګړي ژوند تيرولو لپاره
تاسې ته د څه ذده کړه پکار ده ۔۔۔ او د مشورې مجلس
په د غه کولو کې څومره ښه مرسته کوالي شي؟
پيسې ۔۔۔ دا ډيره مهمه ده چه د محليي واک له اړخه
د تر السه کيدونکي ماليې مرستې يو ښکاره بيان
وجود لري۔ دا بايد ستاسې وړتيا او نورې ترالسه
کيدونکي مرستې ،څه رنګ او کله دغه تر السه
کيږي بيان وکړي۔ دا بايد د هغه مرستې احاطه وکړي
چي تاسې ته په بودجه ټاکلو ،روپئ بچ کولو او هغه
فائدې چي ستاسې حق وي ،کې پکار وي۔
تاسې چرته اوسيږۍ ۔۔۔ ستاسې د مشورې مجلس
به ستاسې د اوسيدو د ځاي کتنه کوي ( وسنې يا
تدبير شوې) او دا به ګوري چي آيا دا ستاسې لپاره
ښه دې ،په شمول د موقعيت ،حفاظت ،بلونو او کرا۔
د راروان وخت د اوسيدو د ځاي اختيار بايد څرګنده
کړې شي په شمول د ځانګړي اوسيدو د ځاي او د دې
کولو لپاره د څه کولو اړتيا ده۔ آيا تاسې د خپل اوسيدو
په ځاي کې خوشاله نه ياست؟ هغوي خبر کړۍ!

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

* د کوچنيانو اکټ  1989او
د خيال ساتنه پريښودو اکټ
 2000کې ذکر شوي
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